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„És íme, vannak utolsók, 
akik elsők lesznek, és van-
nak elsők, akik utolsók 
lesznek.” Lk 13,30 
 

 

Bevonulás, orgonaelőjáték (gyülekezet áll): 
Köszöntés (gyülekezet áll): Áldás, békesség! Szeretettel köszöntjük 2023. január 29-
én, a Hódmezővásárhelyi Református Ótemplomból mindazokat, akik hallgatják, 
nézik mai istentiszteletünket.  
Kezdőének (gyülekezet áll): Istentiszteletünk kezdetén fennállva énekeljük a 65. 
Zsoltár 1. versét. A 65. Zsoltár 1. verse így kezdődik: „A Sionnak hegyén Úristen…” 
Főének (gyülekezet ül): Helyünket elfoglalva dicsérjük tovább a mi Urunkat, és 
énekeljük a 826. ének verseit. A 826. ének 1. verse így kezdődik: „Isten élő Lelke 
jöjj…” 
Fohász (gyülekezet áll): A mi segítségünk jöjjön az Úrtól. Ámen 

Lekció (gyülekezet áll): Halljátok az Igét! Lukács evangéliumának 13. fejezetéből 
az 22-35 versekből olvasom Isten igéjét: 

 
22 Amikor Jeruzsálem felé tartott, városról városra és faluról fa-
lura haladva mindenütt tanított. 23 Valaki ezt kérdezte tőle: 
Uram, kevesen vannak-e, akik üdvözülnek? Ő így felelt nekik: 
24 Igyekezzetek bemenni a szoros kapun, mert mondom nektek, 

hogy sokan akarnak majd bemenni, de nem tudnak. 25 Amikor már felkelt a ház 
ura, és bezárta az ajtót, megálltok kívül, és zörgetni kezdtek az ajtón, és így szól-
tok: Uram, nyiss ajtót nekünk! De ő így válaszol nektek: Nem tudom, honnan 
valók vagytok. 26 Akkor kezditek majd mondani: Előtted ettünk és ittunk, és az 
utcáinkon tanítottál. 27 Ő pedig ezt mondja nektek: Nem tudom, honnan valók 
vagytok, távozzatok tőlem mindnyájan, ti gonosztevők! 28 Ott lesz majd sírás és 
fogcsikorgatás, amikor látjátok Ábrahámot, Izsákot, Jákóbot és a prófétákat 
mind az Isten országában, és hogy ti magatok ki vagytok rekesztve onnan29 Ak-
kor eljönnek napkeletről és napnyugatról, északról és délről, és asztalhoz tele-
pednek az Isten országában. 30 És íme, vannak utolsók, akik elsők lesznek, és 
vannak elsők, akik utolsók lesznek. 31 Még abban az órában néhány farizeus 
ment oda hozzá, és így szóltak: Menj, távozz el innen, mert Heródes meg akar 
ölni. 32 Ő ezt mondta nekik: Menjetek, mondjátok meg annak a rókának: Íme, 
ma és holnap ördögöket űzök ki, és gyógyítok, de harmadnap bevégzem külde-
tésemet. 33 Viszont ma, holnap és a következő napon úton kell lennem, mert 
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nem veszhet el próféta Jeruzsálemen kívül. 34 Jeruzsálem, Jeruzsálem, aki meg-
ölöd a prófétákat, és megkövezed azokat, akik hozzád küldettek, hányszor akar-
tam összegyűjteni gyermekeidet, mint a kotlós a csibéit szárnyai alá, de nem 
akartátok! 35 Íme, elhagyottá lesz a ti házatok. De mondom nektek, nem láttok 
addig engem, míg el nem jön az az idő, amikor ezt mondjátok: Áldott, aki az Úr 
nevében jön! Lk 13,22-35 
Prófétai Imádság (gyülekezet áll): A kegyelem Istene tegye áldottá az Ő Igéjét, 
hogy Krisztus beszéde lakozzék bennünk gazdagon, és sok gyümölcsöt teremjünk 
az Ő dicsőségére. Jöjjetek, hajtsuk meg fejünket és fennállva imádkozzunk a 111. zsol-
tár szavaival: 
1 Dicsérjétek az Urat! Hálát adok az Úrnak teljes szívből a becsületes emberek kö-

rében és közösségében. 2 Nagyok az Úr tettei, kikutathatják, akiknek 
csak kedvük telik benne. 3 Munkája fenséges és ékes, igazsága 
örökre megmarad. 4 Emlékezetessé tette csodáit, kegyelmes és irgal-
mas az Úr. 5 Eledelt adott az istenfélőknek, örökké emlékezik szö-
vetségére. 6 Hatalmas tetteit kijelentette népének, nekik adta a po-

gányok birtokát. 7 Kezének munkái igazak és jogosak, rendelkezései maradan-
dóak, 8 rendíthetetlenek mindörökké, igazán és helyesen vannak megalkotva. 9 
Gondoskodott népe megváltásáról, örökre elrendelte szövetségét, szent és félelme-
tes az ő neve. 10 A bölcsesség kezdete az Úr félelme. A józan eszűek,  mind eszerint 
élnek. Az ő dicsérete örökre megmarad. Ámen (Zsolt 111) 
Igehirdetés előtti ének (gyülekezet ül): 824. ének 1-2 verseit. A 824. ének 1. verse 
így kezdődik: „Szólj, szólj hozzám Uram…” 

Textus (gyülekezet ül): Hallgassuk meg Isten Igéjét, amelynek alap-
ján az Ő Szentlelkének segítségül hívásával szólni kívánok közötte-
tek, és amely írva található Lukács evangéliumának 13. fejezetében 
az 30. versben: 
 „És íme, vannak utolsók, akik elsők lesznek, és vannak elsők, 

akik utolsók lesznek.” Lk 13,30 

Igehirdetés” (gyülekezet ül): 
 
Kedves Gyülekezet! 
Az elmúlt héten az egyik történelmi folyóiratban olvastam egy cikket Sigmond Ló-
rántról. Ő ciszterci szerzetes volt, pap, valamint tanár Budapesten. Aktívan részt 
vett 1948 előtt és után is a rend életében, valamint a fiatalok missziójában és hitre 
nevelésében. A legenda szerint az 1950-es években a kommunista diktatúra évei-
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ben az utcán sétálva tartotta hittanóráit, mert így volt rá lehetőség, illetve így bizo-
nyosan nem hallgatta le senki. Az 1960-as évek elején ő is áldozatául esett a meg-
alakuló Kádár-rendszer legnagyobb egyházüldözési perének. A „fekete hollók” 
ügy aktív szereplőjeként 1962-ben államellenes bűntett miatt az állam esküdt ellen-
ségének nyilvánították, emellett letöltendő börtönbüntetést kapott. A „bűn” ame-
lyet elkövetett az volt, hogy a betiltott ciszterci rendet továbbra is szervezte, illetve 
tanította a fiatalokat. Élete példája ma is követendő lehet mindannyiunk számára. 
A benne összpontosuló hit, erő és tudatosság lélekemelő lehet mai értékét és alapját 
vesztett társadalmunknak. 
Miért hoztam elő az ő példáját? Mert mai Igénkben Jézus hasonló gondolatokat 
fogalmaz meg. A történet kerete a következő: Jézus tanítványaival együtt útban 
van Jeruzsálem felé. Jézus menet közben tanít: tanításainak középpontjában pedig 
már szolgálatának vége, illetve a célja fogalmazódik meg. Ebben a szakaszban Jé-
zus Isten országáról beszél, valamint arról, hogyan lehet bejutni majd abba. Isten 
országának elérésének ezen tanítások szerint egyetlen feltétele van: a hit, annak 
elfogadása, hogy Jézus a Megváltó, a Messiás. Ez komoly visszatetszést váltott ki 
az akkori kor választott népe között, mert ők egészen máshogy gondolkoztak eb-
ben a kérdésben. 
Jézus a mostani részben egy nagyon fontos gondolatot mondd el Isten országáról. 
Akkor tudjuk elérni azt, hogy ha tudatosan felvállaljuk azt a szolgálatot, azt a hitet, 
amelyet az Úr adott nekünk. A hívő ember feladata életében az odaszánt élet. Erről 
szeretnék ma három részben beszélni. 
1, Elsőként arról, hogy a tudatos hit és szolgálat első eleme Jézus szerint a lelki 

megerősödés. A mai Igénk első részében Jézus egy képpel tanítja a körülötte lévő 
tanítványokat. Valaki azt kérdezte az Úrtól, hogy kevesen vannak-e azok, akik 
majd üdvözülni fognak. Jézus követői nyilvánvalóan elbizonytalanodtak maguk, 
és az egész választott nép sorsát illetően. Talán látták azt, hogy a választott nép 
tagjai közül sokan nem foglalkoztak Jézus tanításával, vagy egyenes támadták, 
szembementek vele. Jézus válasza erre a kérdésre egyértelmű volt: be kell menni a 
szoros kapun, hogy meglássuk azt, amit az Úr készített számunkra. A hívő ember 
akkor jut be az örök életbe, Isten országába, ha elfogadja, amit Jézus tanított, ha 
elfogadja azt, hogy Jézus a Megváltó. Így nyerhet bárki üdvösséget, megigazulást 
Isten előtt, akiben a győzedelmes hit tüze ég.  
Ezt követően tanítása megerősítéseként Jézus egy képes beszédben elmondott rö-
vid történetet mond el a körülötte lévő tanítványoknak. Ez az ember ünnepséget 
rendezett, és miután elrendezett mindent, bezárta az ajtót, így ezt követően már 
más nem tudott bemenni. Voltak is olyanok, akik kint maradtak, mert elkéstek, 
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vagy nem vették komolyan a hívást. Magyarázkodásukban arról tesznek bizony-
ságot, hogy mindig együtt voltak a gazdával, sőt utcáikon tanított. Ez világos utalás 
volt Jézus szolgálatára, amelyet végzett a választott nép életében és körében, akik 
azonban nem foglalkoztak vele. Ennek a rövid történetnek a summája azonban 
mégiscsak az, hogy Jézus hívását komolyan kell vennünk, mert lesz idő, amikor 
már késő lesz dönteni. Így viszont lesz helye Isten országában mindenkinek a vá-
lasztott népen kívül is. Jézus gondolatai meglepőek és váratlanok lehettek az akkori 
kor választott népe számára. Sokáig ugyanis úgy gondolkoztak, hogy mivel testi 
leszármazottjai Ábrahámnak, ezért ők elsők lesznek mindenhol, illetve ez fogja üd-
vösségre vezetni őket.   
Jézus tanításában egy másik fontos gondolat is benne van: a kérdés Jézushoz má-
sokra, vagy éppen egyetemesen a választott népre vonatkozott. Jézus válasza azon-
ban egyértelmű: nem másokkal kell foglalkozni ebben a kérdésben. A figyelmet a 
személyesen megélt hitre terjeszti ki. Hiszen arra hívja fel a figyelmet, hogy a szo-
ros kapun mindenkinek egyesével kell átmenni.  
Az odaszánt élet és hit az, ami belépőt ad Isten országába. A reformáció és ezzel 
együtt hitünk alapvető tanítása ez: az igaz ember hitből él. A Krisztusban bízó, tu-
datosan megélt mély hit által nyílik meg előttünk a mennyek országa. Nem az szá-
mít, honnan jövünk, vagy éppen milyen dolgok vesznek körül bennünket. Egyet-
len lényeges kérdés van: átakarunk-e menni a szoros kapun? Vajon életünkben 
meglátjuk Krisztus, mint a Megváltót és Messiást? Mert ezen múlik minden. Más-
ban hiába reménykedünk, ahogyan tették azt a választott nép tagjai. Azonban szo-
kásaik, tetteik, törvényeik és származásuk sem számított. Egyedül Krisztus számít. 
Ezért mind annyiunknak lelki megerősödésre van szüksége. Isten hív bennünket 
ma, hogy életünkkel, hitünkkel forduljunk még jobban felé. Szánjuk oda életünket 
tudatosabban az Úrnak. Ezzel együtt pedig ne másban reméljük az üdvösséget, 
vele együtt lelki életünk békességét és nyugalmát, az igazi örömöt és értékeket, 
hanem egyedül Krisztuson keresztül. Ha így lesz, ha így van, akkor a Lélek által 
megerősödünk és Krisztus átvezet bennünket a szoros kapun. 
2, A második részben figyeljünk arra a biztos és rendíthetetlen elhívásra és szol-

gálatra, amely Jézus tanításában benne van. Az előzőekben tárgyalt beszélgetés és 
tanítás után Jézushoz odamennek a farizeusok és figyelmeztetik Jézust, hogy He-
ródes meg akarja ölni őt. A szövegben szereplő Heródes Antipas, annak a Heródes 
királynak a fia, akit ismerünk a karácsonyi történetekből. Halála után Kr. u. 4-ben 
fiai kapták meg Augustus császártól a tetrarcha, azaz negyedes fejedelem címet. Ez 
bizonyos autonómiával járt a Római Birodalmon belül, azonban teljes jogi hatalom-
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mal nem bírtak. Váratlannak és meglepőnek tűnik ez a figyelmeztetés, amit azon-
ban többféleként is értelmezhetünk. Egyes írásmagyarázók szerint ebben a farize-
usok tényleg védeni akarják Jézust, nem akarnak a számukra házasságai miatt 
megvetett Heródes Antipas hírvivői lenni. Az erőszaktól távol állva így akarják 
meggyőzni Jézust, hogy ne menjen Jeruzsálembe, mert ott üldözés vár rá.  
A másik értelmezés szerint a farizeusok teljesen tudatosan akartak rosszat Jézussal, 
ezzel a „figyelmeztetéssel”. Jézus korábban már beszélt arról, hogy Jeruzsálembe 
kell mennie ezért joggal gondolhatjuk azt, hogy a farizeusok jóindulata figyelmez-
tetése mögött az a szándék található, hogy eltérítsék céljától Krisztust. Azaz, hogy 
a figyelmeztetés miatt ne a szent város felé vegye az irányt, sőt akár hagyjon fel 
tanításaival és tetteivel is. Ezt az értelmezést jobban alátámasztja Lukács meglehe-
tősen negatív képe a farizeusokról, illetve Jézus válasza is. Krisztus ugyanis a vá-
laszában meglehetősen indulatosan válaszol nekik, amelyben feltételezi azt, hogy 
a tetrarcha követei, így majd átadják neki azt, hogy nem változtatja meg a terveit 
és szolgálatát sem. Illetve Lukács a későbbiekben megjeleníti számunkra Heródes 
Antipast, mégpedig a Passió történetében. Ekkor azt olvassuk, hogy a tetrarcha ér-
deklődve fogadja Jézust, csodát vár tőle, amikor viszont ezt nem kapja meg kigú-
nyolja és elküldi Őt. Gyilkos indulat viszont nem jelent meg – így joggal gondol-
hatjuk azt is, hogy a farizeusok egyszerűen nem mondtak igazat és egy légből ka-
pott figyelmeztetésnek álcázott eltérítést akartak Jézussal csinálni. Jézus ebben vi-
lágosan kijelentette azt, hogy számára egyetlen küldetés van, amelyet véghez kell 
vinnie: a váltság mindent átformáló tette. Jézus elmondja, hogy mindent meg kell 
tennie, a célja pedig az, hogy Jeruzsálem városába eljusson.  
Jézusnak ebben a részben megjelenő magabiztos és tudatos elkötelezettsége példa 
lehet mindannyiunk számára. A korai keresztyének számára is már példa volt, 
gondoljunk Pál Krisztus-himnuszára a Filippi levélből: 
 „Az az indulat legyen bennetek, amely Krisztus Jézusban is megvolt: aki Isten formájában 
lévén nem tekintette zsákmánynak, hogy egyenlő Istennel, hanem megüresítette önmagát, 
szolgai formát vett fel, emberekhez hasonlóvá lett, és emberként élt; megalázta magát, és 
engedelmes volt mindhalálig, mégpedig a kereszthalálig. Ezért fel is magasztalta őt Isten 
mindenek fölé, és azt a nevet adományozta neki, amely minden névnél nagyobb, hogy Jézus 
nevére minden térd meghajoljon, mennyeieké, földieké és föld alattiaké; és minden nyelv 
vallja, hogy Jézus Krisztus Úr az Atya Isten dicsőségére.” (Fil 2,5-11) 
Jézus nem élt vissza ezzel a szolgálattal, sőt bármikor amikor lehetősége volt han-
goztatta azt, hogy számára mi a cél. Teljesíteni az Atya akaratát, minden áron. Jézus 
tudatos szolgálatának eredménye a győzedelmes hitünk – hiszen így győzte le 
Krisztus a halált, így hozott mindannyiunk számára bűnbocsánatot és örök életet.  
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Akár az első keresztyének számára, ez példa lehet ma nekünk is. Életünkben szük-
ségünk arra a szilárd és tudatos életre és szolgálatra, amelynek példája Krisztus. 
Az igehirdetés elején említett szerzetes, valamint rajta kívül számos mártír és ma 
is üldözött keresztyén ember kitartó és céltudatos hite adhat erőt számunkra is. 
Korunkban, legalábbis itt Magyarországon, nem kell fizikai üldöztetést átélnünk. 
Lelkileg azonban éppúgy támadnak bennünket, a rossz erők sokszorozott erővel 
munkálkodnak körülöttünk. Sok próbatétel és nehézség mellett pedig lehet, hogy 
megtörünk. Viszont Krisztus szolgálata erőt ad nekünk – aki Benne bízik, aki Rá 
alapozza életét és hitét, az meglátja a kegyelmet. Éljünk ezért mi is tudatosabb ke-
resztyén életet, próbáljunk a kegyességi életünkben és a gyülekezeti életünkben is 
sokkal tudatosabbak lenni. Ne hagyjuk, hogy a céltalanság, a nehézségek vagy ép-
pen a közöny szürkesége elhatalmasodjon rajtunk. Szánjuk oda még jobban ma-
gunkat és életünket Krisztusnak és Krisztus gyülekezetének szolgálatának! 
3, Így jutunk el az igehirdetés befejező gondolatához. Jézus megítél, de egyben 

bíztat is bennünket. A tudatosan megélt hit és szolgálat fontos része ez. Jézus a mai 
részünk utolsó verseiben a farizeusoknak való válasz után ítéletet mond a szent 
város, Jeruzsálem felett. Jézus szavaiból kitűnik a fájdalom, az, amit máshol úgy 
olvasunk, hogy Jézus sír a város felett. Ebben az esetben a város, a választott nép 
közösségét jelenti, amely nem hallgatott Rá. Krisztus fájdalma azért megrázó, mert 
Ő mindent megtett a választott népért, próbálta őket óvni és szeretettel körbe 
ölelni, de ahogyan olvassuk „de nem akartátok” Lk, 13,34. Jézus felajánlotta a szolgá-
latát, de éppen úgy elvetették, mint korábban a próféták és tanítók szolgálatát. Jé-
zus azt mondja, hogy így el fognak veszni, egészen addig, ameddig meg nem látják 
őt, hogy ki is valójában.  
Fontos üzenet ez számunkra is. Mai korunkban, a társadalom mindent megtesz 
azért, hogy elvesse magától Krisztust. Ennek eredményeként a közösségeink élete 
is elveszett lesz. A társadalom elítéli Jézust. Minden bizonnyal, ha Jézus itt élne 
közöttünk ma, akkor ő is elítélné a világot, amelyben élünk, képmutatásáért, elfor-
dulásáért és embertelenségéért. Elítélné a keresztyén világ egy részét is, akik elfor-
dultak Isten kijelentett akaratától és modern ideológiák mentén hirdetik ma üzene-
tüket.  
De vajon mi hol vagyunk ebben? Jézus ítélete vajon elér bennünket is? Ha elfogad-
tuk őt, ha megvalljuk, hogy a Megváltó, akkor mi is meglátjuk őt, megkapjuk a 
meghívót a mennyei világba. A feladatunk egyértelmű: lássuk meg Krisztus ke-
resztjét, amelyet szeretne a világunk eltakarni előlünk. Lássuk meg az áldozatot, a 
váltságot, érezzük meg Isten szeretetét és kegyelmét, amellyel ma is körbevesz ben-
nünket. Ha így lesz, akkor mi nem fogunk kiüresedni és elveszni. Ez ad reményt 
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személyes életünknek, de gyülekezetünknek és egyházunknak is. Ha Krisztus ve-
lünk van, akkor győzni fogunk.  
Erősödjünk meg tehát mindannyian a tudatosan megélt hit és szolgálat erejében. 
Erősödjünk meg abban, hogy Isten elkészítette számunkra a mennyei országot, 
ahova meghívott bennünket. A belépést pedig Krisztussal együtt mindannyian 
megtehetjük. Isten adjon erőt számunkra, hogy így erősödjünk meg. Ámen 
      (Szabó Ákos iskola lelkész) 
Ráfelelő ének (gyülekezet ül): Énekeljük a 832. dicséretünk 1-3 versét. „Ó Sion éb-
redj…” 
Papi imádság (gyülekezet áll): Jöjjetek, helyünkről felállva hajtsuk meg fejünket vá-
laszoljunk Isten igéjére imádsággal: 
Mindenható Atyánk! 

Hálásak vagyunk végtelen irgalmad és kegyelmed erejéért. Köszön-
jük, hogy megtartottál bennünket, gondot viselsz életünkről, mun-
káinkról, gyülekezetünkről, iskolánkról, kapcsolatainkról.  
Kérünk, hogy töltsd meg életünket a benned való bizalom örömével. 
Imádkozunk most azért, hogy életünkben tudjunk felismerni Téged, 

tudjuk meghallani megtérésre hívó hangodat. Kérjük, hogy erősítsd meg gyenge 
és sokszor bizonytalan hitünket Lelked erejével. Imádkozunk, hogy még a próba-
tételek és nehézségek között is tudjunk erősek maradni. Imádkozunk azért, hogy 
mindannyiunk életében jelen lehessen a neked szánt szolgálat. Kérjük, hogy így 
tudjon erősödni ez a gyülekezet. Könyörgünk hozzád betegjeinkért, gyülekezetünk 
életéért, városunkért, iskoláinkért. Ámen 
Úri imádság (gyülekezet áll): Közösen fennhangon mondjuk az Úrtól tanult imádságot: 

MI ATYÁNK, AKI A MENNYEKBEN VAGY, SZENTELTESSÉK MEG A TE 
NEVED, JÖJJÖN EL A TE ORSZÁGOD, LEGYEN MEG A TE AKARATOD, 
AMINT A MENNYBEN, ÚGY A FÖLDÖN IS. MINDENNAPI KENYERÜNKET 
ADD MEG NEKÜNK MA, ÉS BOCSÁSD MEG VÉTKEINKET, MIKÉPPEN MI IS 
MEGBOCSÁTUNK AZ ELLENÜNK VÉTKEZŐKNEK, ÉS NE VÍGY MINKET 
KISÉRTÉSBE, DE SZABADÍTS MEG A GONOSZTÓL, MERT TIED AZ ORSZÁG, 
A HATALOM, ÉS A DICSŐSÉG MINDÖRÖKKÉ. ÁMEN. (Mt 6,9-13) 
 
Adakozásra felhívás: Ismeritek a mi Urunk Jézus Krisztusnak jótéteményét, hogy 
gazdag lévén, szegénnyé lett érettetek, hogy ti az ő szegénysége által meggazda-
godjatok. (2Kor 8,) 
 
Hirdetések (gyülekezet ül): Helyünket elfoglalva hallgassuk meg a hirdetéseket! 
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1. Anyakönyvi híreink: 
 
a) Keresztelés:  

 

 

b) Temetés / megemlékezés: Elhunyt Csohány Kálmánné Tóth Klára 

(Hódmezővásárhely, 1927.08.02.) 1025 Budapest, Kapy u. 3. szám alatti la-
kos. Temetése 2023.02.18.-án (szombat) 1100 órakor lesz a Kincses temető-
ben. 

 

b) Házasságkötés:  

Koncz Imre – Csillik Erzsébet  2023.08.26. 1530 

 

c) Születésnap: Szeretettel köszöntjük nyilvántartásunk szerint az elmúlt héten szüle-

tésnapjukat ünneplőket. Isten éltesse őket! „Legyenek boldogok, akik téged 

szeretnek! 7Legyen békesség falaidon belül, legyen boldogság palotáid-

ban! 8Testvéreimért és barátaimért mondom: Békesség neked! 9Iste-

nünknek, az ÚRnak a házáért is jót kívánok neked!”1 

Bánvölgyi Bora 01.23  Nagy Renáta 01.26 

Bús Marcell 01.23  Babéj Ádám László 01.27 

Kis Diána 01.23  Békefi Emma 01.27 

Kisné Puskás Mónika Hajnalka 01.23  Bíró Zsolt 01.27 

Pál Anna 01.23  Csanki Ferenc 01.27 

                                                           
1 Zsolt 122,6-9 

Dajka Zoltán Noár 2023.03.12 

Kovács Amélia  2023.03.12 

Berezvai-Nagy Máté 2023.03.26 

Hecskó Viktória Anna 2023.03.26 

Nagygyörgy Flóra Viktória 2023.03.26 

Kmegy Dániel  
Láda Eszter Juliana  
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Bánfi Tamás 01.24  Gajda László 01.27 

Csanki Csaba 01.24  Kristó Ildikó 01.27 

Kezes Imréné 01.24  Mikula Tamás 01.27 

Sós Simon 01.24  Albert Zsófi 01.28 

Szilléry Egon Sándor 01.24  Donka Emili 01.28 

Bálintné Csáki Éva 01.25  Kaszás Ernőné 01.28 

Csáki Éva 01.25  Lányiné Jánosi Klára 01.28 

Király Dominik 01.25  Schleisz Ferenc Tamás 01.28 

Kis- Miskolczi Medárd 01.25  Bodó Donát 01.29 

Kucsora Gerda 01.25  

Grósz-Gerő Zoltán Tamás  
Levente 01.29 

Magyar Édua Tünde 01.25  Gyulafalvi Adrienn 01.29 

Szunyog Csaba Zsolt 01.25  Kis Péter István 01.29 

Farkas Réka Zita 01.26  Májer Károly ifj. 01.29 

Halmai Dávid 01.26  Molnár Attila 01.29 

Jaksa Dalma 01.26  Técsi László Sándor 01.29 
Jaksáné Székely-Szabó          
Szilvia Dr. 01.26    

2. Hírek  
a) De akik az Úrban bíznak, erejük megújul, szárnyra kelnek, mint a sasok, futnak, 

és nem lankadnak meg, járnak, és nem fáradnak el. (Ézs 40,31) Elnökségünk a 
héten meglátogatta Hajdúszoboszlón gyülekezetünk misszió gondnokát, 
Dura Endrénét, aki jó egészségben, mosolygósan, az ótemplomi közösség 
minden apróságáról is kiváló tájékozottsággal fogadta a réglátott vendé-
geket. Vicuska néni hálatelt szívvel köszöni a gyülekezeti tagok együtt 
érző és bátorító hívásait, lélekben és a televízió képernyő előtt ülve min-
den vasárnap követi alkalmainkat. Isten megtartó és gondviselő szeretet-
ében bízva reméli, hogy hamarosan újra visszatérhet Hódmezővásár-
helyre!  
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b) Énekes áhítataink sorában a következő a Böjti Énekes Áhítat lesz, melyre 

leginkább taizei énekekkel készülünk. A taizei éneklés alapvető eleme a sok 

hangszeres kíséret, illetve a többszólamúság. Utóbbit egy kórus létrehozá-

sával szeretnénk megvalósítani, melybe várjuk minden énekelni vágyó je-

lentkezését. A kórus célja nem produkció, hanem öröméneklés, Isten közös-

ségi dicsőítése, így a próbák is ennek megfelelő hangulatban fognak telni.  

A Böjti Énekes Áhítat időpontja 2023. február 24, péntek 18:00. Helyszíne: 
Református Ótemplom. A kórus próbák időpontja: január 28., február 4., 
11., 18., minden alkalommal szombat 17:00, helyszín pedig a Református 
Ótemplom.  
c) Egyházközségünk gyűjtést hirdet tradicionális vásárhelyi népi motívu-

mokkal készülő úrvacsorai készletekre. A jellegzetes helyi („újvárosi stí-

lusú”) zöld mázzal készülő egyéni kelyhek mellett, kerámia tálcák, boros-

kancsók és úrvacsorai kelyhek tervezésével és elkészítésével Ambrus Sán-

dor fazekasmestert, népi iparművészt bíztuk meg. A nem névre szóló, de 

egyénileg használható kelyhek támogatói díja 1000 Ft (Közlemény: „úrva-

csorai készlet”). Távolabbi tervünk egy-egy vásárhelyi hímzéssel készülő 

úrasztali terítő elkészíttetése is. Fentiekből mind az Ótemplomba, mind a 

tarjáni imaterembe készülne készlet. 

d) A választói névjegyzék megtekinthető a Lelkészi Hivatalban.  
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e) Új Énekeskönyv érkezett. Az Ótemplomi Lelkészi Hivatalban ügyfélfo-

gadási időben, illetve vasárnap az istentiszteletek után az Ótemplomban 

megvásárolható, 3.300,- Ft/db áron. A digitális református énekeskönyv és 

hozzá hasznos tudnivalók megtalálható: https://enekeskonyv.reforma-

tus.hu/digitalis-reformatus-enekeskonyv/ 

f) Az istentiszteleteinket a You-tube csatornánkon2 ÉLŐ-ben követhetik, illetve 

utólag is megtekinthetik. Hétvégi istentiszteletünk a szokott rend szerint az Üzenet 

igehirdető lapon elérhető, illetve írásban a gyülekezet honlapjáról3 letölthető! 

g) Heti  igehirdető lapunkat újság formájában, azoknak a gyülekezeti ta-
goknak címére juttatjuk el, akik ezt igénylik! Elvisszük postaládájába a lapot, ha 
azt a Lelkészi Hivatal telefonszámán (a nevet és a címet jelezve) kéri. Köszönjük az 
újság terjesztésében nyújtott segítséget!  
3. állandó gyülekezeti alkalmaink: 

a) Vasárnap 830 istentisztelet Tarjánban (Malom utca 15.) 

b) Vasárnap 930 istentisztelet az Ótemplomban (Szőnyi u). 

c) Iskolai istentiszteletek vasárnaponként 1100 órától: minden hónap első vasár-
napja Szőnyi alsós/felsős, 2. vasárnap Kertvárosi, 3. vasárnap Bethlenes, az utolsó 
vasárnap Szőnyi alsós/felsős alkalom. 
d) Hétfő 1600 - kivétel hónap első hétfője - imaóra a Gyülekezeti Te-
remben. 
e) Hétfő 1600 - minden hónap első hétfőjén - ökumenikus imaóra, 

mindig változó helyszínekkel.   

f) Szerdán 1430 - minden páratlan héten - bibliaóra a Nyugdíjas La-

kóparkban. A bibliaórán szívesen várjuk a környéken lakó idősebb, illetve mozgá-

sukban korlátozott gyülekezeti tagokat. 

g) Csütörtökön 1600 hétközi istentisztelet Gyülekezeti Teremben. 

h) Minden hónap utolsó péntek, 1500 - presbiteri bibliaóra a Gyülekezeti Terem-

ben. 

i) Pénteken 1730 ifjúsági bibliaóra a Gyülekezeti Teremben. 

j) Férfikör kéthetente, kedden 18 órától (minden páros héten) a Gyülekezeti Te-

remben. 

                                                           
2 https://www.youtube.com/channel/UCfb5dBrfP7sTsfbWbAZf1Xw  
3 https://www.vasarhelyiotemplom.hu/  

https://enekeskonyv.reformatus.hu/digitalis-reformatus-enekeskonyv/
https://enekeskonyv.reformatus.hu/digitalis-reformatus-enekeskonyv/
https://enekeskonyv.reformatus.hu/digitalis-reformatus-enekeskonyv/
https://enekeskonyv.reformatus.hu/digitalis-reformatus-enekeskonyv/
https://enekeskonyv.reformatus.hu/digitalis-reformatus-enekeskonyv/
https://enekeskonyv.reformatus.hu/digitalis-reformatus-enekeskonyv/
https://www.youtube.com/channel/UCfb5dBrfP7sTsfbWbAZf1Xw
https://www.youtube.com/channel/UCfb5dBrfP7sTsfbWbAZf1Xw
https://www.vasarhelyiotemplom.hu/
https://www.vasarhelyiotemplom.hu/
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k) Női kör kéthetente, kedden 17 órától (minden páratlan héten) a Gyülekezeti 

Teremben.  

4. Hivatali órák: Lelkészi Hivatal: Zrínyi u. 5. sz. alatt: hétfő, kedd, csütörtök: 9.00 

– 16.00; péntek: 9.00 – 14.00; SZERDA SZÜNNAP.) A Lelkészi Hivatalt telefonon4 

és e-mailen5 is el lehet érni. Akinek kérése van, valamilyen ügyben segítségre szo-

rul, az kérjük, keressen bennünket! 

5. Kiadványaink: A kijáratnál kapható A hódmezővásárhelyi református 

Ótemplom Soukenik – Orgonája CD lemez; „Vásárhely kővel van kerítve…” 

Hódmezővásárhelyi Helyőrségi Zenekar CD lemeze; Szőnyi 300 tanulmánykötet; 

Reformátusok lapja és az Üzenet igehirdető lapunk. A lépcsőfeljáró alatt Biblia, 

Énekeskönyv vásárolható az iratmissziónkban. 

6. Adományaink:  

a) Fenntartói járulékok, persely- vagy egyéb adományok befizetése hétköznapo-
kon a Lelkészi Hivatalunkban (Zrínyi u. 5) ügyfélfogadási időben, vagy bankszám-
lára utalással a gyülekezet 11735067-20056821 számú bankszámlájára.  

A 2023 évi fenntartói járulék összegére vonatkozó javaslatát a presbitérium a 
január 31.-i gyűlésen tárgyalja. 

b) Alapítványunk: Kérjük, támogassa a Hódmezővásárhely Ótemplom Alapít-

vány hitéleti, kulturális, nevelő munkáját. Adószám: 18477807-1-06. Bankszámla 

szám: 11735067-20057107. KÖSZÖNJÜK! 

Záró ének (gyülekezet ül): Istentiszteletünk végén előbb énekeljük a 832. 
énekünk 4-5. versét majd nemzeti imádságunkat, a himnuszt, és végül úgy 
vegyük Isten áldását. Az 832. ének 4. verse így kezdődik: „Küldj fiadidból…” 
Himnusz (gyülekezet áll):  
Áldás (gyülekezet áll): „A Kegyelem legyen mindazokkal, akik el nem 
múló szeretettel szeretik a mi Urunkat, Jézus Krisztust.” Ef 6,24 Ámen 
 

 
A Hódmezővásárhely-Ótemplomi Református Egyházközség hivatalos igehirdető lapja és értesítője. 

Adószám: 19982201-1-06 Számla szám: OTP Bank Rt. 11735067 -20056821. Az igehirdető lap megjelenik minden vasárnap, az értesítő 
esetenként. Alapította és szerkeszti Bán Csaba lp. Szerkesztőség: 6800 Hódmezővásárhely Zrínyi u. 5.  
Honlap: www.vasarhelyiotemplom.hu. E-mail: hodmezovasarhely-otemplom@reformatus.hu Tel: 62/241-817 és 06/30/695-4254, vagy 
06/30/688-8197 Saját YouTube csatorna: VásárhelyiÓtemplom  

 
 
 

                                                           
4 Ótemplomi lelkészi hivatal: 62/241-817, Bán Csaba lelkipásztor: 30/695-4254    
5 hodmezovasarhely-otemplom@reformatus.hu 

mailto:hodmezovasarhely-otemplom@reformatus.hu
https://www.youtube.com/channel/UCfb5dBrfP7sTsfbWbAZf1Xw
mailto:hodmezovasarhely-otemplom@reformatus.hu

